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uando Moisés nasce, o Faraó ordena a matança dos judeus recém-nascidos. Trinta anos Qmais tarde, Moisés destrói o império egípcio.  
Quando Yeshua nasce, Herodes manda assassinar as crianças de tenra idade do povo eleito.
Trinta e três anos depois, rodeado por muitos homens, surge Cristo pregando uma doutrina 
que transformará a terra e fará ruir o terrível império dos Césares. 
Ano de 1941, também como o Faraó e como Herodes, Hitler persegue nos campos da morte 
centenas de milhares de crianças judias. 
Qual a intenção exata do ditador nazi-ocultista, instruído pelos iniciados da magia negra de 
Ostara e aconselhado por Trebitsch Lincoln, amigo de Badmaef e Tibetano? 
Devemos concluir que, uma vez mais, nasceu nessa época um grande ser que, à semelhança 
de Moisés e de Yeshua, escapou aos seus assassinos. 
Faraó, Herodes, Hitler – três mestres temporais que agem em momentos idênticos, guiados 
por defensores de falsas e tenebrosas doutrinas, conhecedores da chegada dos tempos de um 
homem do nosso planeta para desempenhar uma missão, traçada pelas forças diretoras do 
universo, numa palavra que transformará a palavra. 
O conhecimento do ciclo histórico permite-nos calcular, com aproximação de um ou dois 
anos, a data exata da grande tribulação prevista pelas Escrituras. 
Não o esqueçamos, o próximo Messias será o das trevas.

 
Raymundo Lopes

Ano VI – Nº 292 – 12 de Setembro de 2017

A história religiosa dos povos comporta
dois casos idênticos, que nos levam a pensar no futuro.  
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aqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou Nseus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome 
de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; 15Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e 

Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor.Jesus desceu da 
montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de 
toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E 
aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em 
Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos.

É
 verdade, parei de aprender há anos, minha execução faria qualquer 
estudante de música a sério tapar os ouvidos, mas não me importo nem 
um pouquinho com isso.

 
Há anos que toco piano pessimamente e adoro fazê-lo.

 
Também gosto de cantar mal e de desenhar e esculpir mal.

 
Antigamente eu gostava de costurar mal, mas tanto fiz isso que acabei 

aprendendo, mal!!
Não me envergonho de minha incompetência nesses assuntos, 

faço uma ou duas coisas bem feitas e isso chega, 
perfeitamente, para qualquer pessoa.

 
Infelizmente passou de moda fazer mal as coisas, costumava 
ser fino, um cavalheiro, saber cantar um pouquinho, pintar 
um pouquinho, tocar piano um pouquinho etc.
Eu não tinha a menor necessidade de fazê-lo muito bem.

No mundo competitivo de hoje, porém, todos temos de ser 
peritos, até mesmo em nossos hobbies.

 
Já reparou no efeito disso tudo sobre as crianças??

 
Bom, eu não tenho muito tempo livre, realizo meus 
deveres com Miryam, de modo que praticamente não 
sobra tempo algum.

Estou um pouco fora de forma, com umas lições de 
Miryam, dentro de pouco tempo já estarei fazendo as coisas 
bem.  

Ninguém é perfeito.

 
Raymundo Lopes

Uma tarde  dessas eu estava tocando piano,
meu filho ficou ouvindo e depois exclamou:

 
“Você não toca lá muito bem.”

Escolha dos Apóstolos e Sua Missão (Lc 6, 12-19)
 

2                                                                Jornal Obra Missionária - Leia mais notícias em nosso site www.espacomissionario.com.br     

Evangelho do Dia

Fazer mal
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aqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, e 

Npassou a noite inteira em oração a Deus. Depois 
que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles 

escolheu doze, aos quais deu o nome de apóstolos.
"Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de 
expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de 
males e enfermidades."
Este discurso de Jesus é narrado por três evangelistas, 
exceto João. Ele foi dito em Cafarnaum. Perto de um poço, 
Jesus sentou-se numa pedra à sombra de uma árvore, com 
os discípulos à Sua volta. Era o momento propício para 
passar-lhes um "ecocardiograma", podemos assim dizer, de 
seus corações com a Igreja.
A lista dos apóstolos existe em quatro formas diferentes (Mt 
10,2-5; Mc 3,13-19; Lc 6,12-16; At 1,12-14). O primeiro 
nome é o mesmo em todas elas: Simão, a quem Jesus impôs 
o nome de Pedro. Judas Iscariotes, o traidor, figura sempre 
em último lugar. Mateus começa relacionando dois irmãos: 
Pedro e André. Em seguida, cita Tiago e João seu irmão, 
filhos de Zebedeu. Depois: Filipe e Bartolomeu (Natanael); 
Tomé e Mateus, o publicano (cobrador de impostos); Tiago, 
o filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas 
Iscariotes.
Jesus dá aos apóstolos "autoridade de expulsar demônios e 
de curar toda a sorte de males e enfermidades", inclusive ao 
traidor que, como os demais, recebeu a missão de 
evangelizar.
Este discurso de Jesus nos mostra o que é o palpitar do 
coração da Igreja. É a Igreja humana que tem no seu centro a 
Igreja divina, representada por João. Jesus teve o cuidado 
de enumerar os apóstolos, começando com Simão (Pedro), 
que representa a Igreja humana. Mas no centro do coração 
da Igreja humana pulsa o coração da Igreja divina.
O discurso de Jesus é como um ecocardiograma da Igreja. 
Ele nos mostra o coração da Igreja. É aquilo que o nosso 
coração fala. Nosso coração ama, duvida, nega, trai, às 
vezes entra em lugares que não deve.
Jesus nomeou Samaria que, naquela época, era algo fora do 
contexto. Nosso coração nunca está em paz. Ele sempre 
vem para nos dar a espada, sempre pergunta, nunca 
responde. 
Este coração nos mostra como agir: "Eu não vim trazer a 
paz, e sim a espada". Quer dizer, este coração que sempre 
pergunta, questiona, criando divisões nele mesmo, está 
sempre batendo de forma diferente. Hoje, vendo a Igreja de 
Cristo no mundo inteiro, entendemos um pouco esse 
discurso. A divisão na Igreja, a quantidade de seitas cristãs, 
diversidade de opiniões, de posições dentro da própria 
Igreja. É o palpitar desse coração.
Jesus, ao enviar os Apóstolos, recomendando-lhes: "Ao 
entrardes em uma casa, saudai-a. E, se for digna, desça a 
vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa 
paz.", nos mostra toda a coluna desse discurso. A casa é o 

nosso coração. Quando se aproxima de coração para 
coração, deseja-se a paz. A paz da imagem e semelhança de 
Deus, que nos foi dada de graça e de graça devemos passá-la 
para frente. Agora, se o outro coração não está receptivo, a 
paz não se perde, porque a imagem de Deus não se perde, 
ela volta para nós.
A grande mensagem de Jesus aos nossos corações foi esta: 
"…proclamai que o Reino dos Céus está próximo". O Reino 
dos Céus é a misericórdia de Deus em nos criar e chamar ao 
Seu convívio. Não há coisa mais próxima de nós que este 
Reino. Se não aprendermos a expulsar nossos demônios, 
não vamos encontrar o Reino de Deus, o palpitar desse 
coração.
O coração é egoísta; bate para si próprio; não consegue 
dividir, desarmoniza-se com as coisas. A desarmonia de 
nora com sogra, de pai com filho, é a batida de um coração 
que sempre pergunta. E Jesus, nesse discurso, quer nos 
dizer que ali, naquela Igreja onde havia uma fagulha divina 
e duas traições, é o bater do coração de Sua Igreja em todos 
os séculos.
O cerne da questão é o que dialogamos com o coração das 
pessoas; o que entendemos como Reino de Deus perto de 
nós. Ele realmente está próximo e não vai acontecer depois. 
A resposta a esta questão, nós a temos quando Jesus diz a 
Pilatos: "Meu reino não é deste mundo...". Quer dizer, o 
meu coração não é deste mundo, se fosse assim o Pai 
mandaria os anjos do Céu pelejar para me salvar. Isto 
porque nem o Pai, por Sua própria vontade, interfere 
naquilo que temos dentro do coração: o livre-arbítrio. É um 
coração que manda em si próprio.
Este discurso disseca o coração da Igreja. Por isso Ele não 
retira Judas. Estes foram aqueles que o Mestre escolheu 
para evangelizar. Judas também. São estes joios que há no 
meio da gente, joios que Jesus mesmo disse para não 
arrancar, deixar crescer, para que o trigo, também, não seja 
cortado. É necessário que este coração da Igreja caminhe 
junto a outros corações, a outras ideias, questionamentos, 
porque somente assim conseguiremos discernir entre o 
trigo e o joio, evitando assim que sejam confundidos.
Naquele momento, em Cafarnaum, Jesus achou de dizer 
que todos nós somos o coração da Igreja. Nós que 
perguntamos, mas não respondemos, brigamos, dividimos, 
negamos, perdoamos; nós que caminhamos em águas de 
difícil navegação. Nós que pulsamos de certa forma, que 
criamos situação de união ou divisão. É este o coração da 
Igreja de Jesus, tendo no cerne a Igreja divina. João está ali. 
João não falou sobre isto, porque sabia o seu lugar.
Se não conseguirmos exorcizar os nossos demônios, se não 
formos auto-exorcistas por competência, se não buscarmos 
o entendimento de como Cristo era inteligente, não vamos 
encontrar o Reino de Deus.

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,
extraído do livro “Código Jesus”, p. 74-76)



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam do Terço 
nas terças-feiras, às 17h, nesta Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você 
mora. Se você deseja recebê-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 12 de Setembro de 2017 

Sou a mulher preocupada em salvá-los
Terça-feira, 26 de outubro de 1993

Caríssimos!
Acompanho passo a passo, com muito amor, o desenrolar 
de minhas mensagens que, num crescendo, vêm aos 
poucos colocando-os, por meio de minha assistência, em 
contato com as riquezas do espírito. Vocês acharão sentido 
no que lhes transmito, se refletirem sobre tudo isso com o 
coração voltado ao que ensina o Evangelho, colocado em 
prática e amparados na Euca-ristia. Minhas palavras se 
perderão, misturadas a outras cujo propósito é confundi-
los, se isto não for observado com atenção. 
Vocês são para minha Obra como a pequenina semente de 
mostarda que, com muito carinho, a conservo em terra 
fértil, regada com o sangue precioso do meu querido 
Jesus. Esta sementinha tão pequena, mas preciosa, dentro 
em breve estará germinando, crescendo e dando outras 
sementes para que, semeadas em locais diferentes, pela 
sua origem, produza uma linhagem capaz de enfrentar os 
tempos que se aproximam e possam defender a Igreja 
onde ela demonstra maior fragilidade: a modernização 
distanciada do que ensina Jesus.
Eu os preparo para novos tempos. Ouçam-me e façam-se 
apóstolos desta era que chega ao fim. Coloquem agora 
seus corações em consonância com o Céu e meditem 
comigo.
Primeiro Mistério
Deixem Jesus tomar vida na vida de vocês. Façam dela 
uma ressurreição diária. Ressuscitem os valores cristãos 
esquecidos, são jóias preciosas condenadas ao 
esquecimento pelo progresso sem Deus. Ressuscitem o 
amor, a fé simples sem rebuscamentos, a singeleza da 
criança que cada um de vocês traz escondida em algum 
lugar do coração, e gritem sem medo: 
Meu Deus, eu acredito no Teu amor e Te tenho como Pai; o 
Senhor é minha força e meu auxílio.
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No dia 11/09/2017, Giselda Maria
recebeu a 53ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

Segundo Mistério
Sejam leves como a pluma levada pelo vento, para que 
flutuem num êxtase de amor e, envolvidos pelo costume 
da oração sincera, possam perceber que Deus é real e está 
ao lado de vocês, desejando ser reconhecido em tudo que 
os envolve. A humanidade, cada vez mais materializada, 
caminha no sentido inverso ao Céu, numa procura 
infrutífera, no inferno do desamor e da violência, de um 
bálsamo às suas dores.
Olhem par o alto, para o infinito, para a luz, lá reside a 
Esperança e seu nome é Jesus.

Terceiro Mistério
O elo do amor de Deus para com a humanidade se 
completa no discernimento, proveniente do sopro do 
Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Saber 
distinguir entre o bem e o mal e ter forças para conduzir 
suas vidas no sentido contrário à de-sordem moral é uma 
centelha do Espírito de Deus, manifestado pela graça de 
Sua misericórdia em ajudá-los. 
Sintam o Pentecostes incendiando seus corações para que, 
purificados por este calor, possam levar a verdade, em 
todo o seu esplendor, por todos os confins da terra.
Rezem pela Igreja e ofereçam-se como voluntários nestes 
tempos difíceis, onde a barca de Pedro, varrida pelo vento 
contrário, continue sua viagem ao encontro de Jesus, sem 
vacilar naquilo que defende como princípios cristãos a 
serem observados sem condicionamento.

Quarto Mistério
Meus filhos, estou na terra pela graça de Deus, para guiá-
los ao Céu. Desejo ser para vocês o amparo, até que este 
tempo termine, quando então, descansada pelo trabalho 
concluído, poderei abraçá-los e entregá-los ao Criador, 
como um troféu duramente conquistado nesta batalha 
contra o Diabo. 
Não me desapontem! Lutem por minha vitória! Ela será a 
vitória de vocês!

Quinto Mistério
Sou a serva do Senhor na obediência e no respeito às Suas 
leis. Sou a Mãe aflita a guiá-los nesta Obra Redentora. Sou 
aquela que não dorme, nem descansa, vendo-os à mercê da 
perdição eterna. Sou a mão que os afaga no sofrimento. 
Sou a imagem refletida na lágrima que corre em suas faces 
nas horas difíceis. Sou a voz que os leva a reconhecer, na 
Providência Divina, o caminho seguro ao equilíbrio em 
Deus. Sou a mulher preocupada em salvá-los.

Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.63)

<asd>


